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„Podaj ruku“
Tesne pred Štedrým dňom sme navštívili 
LdCH v Humennom a v sprievode Mudr. 
Vladimíra kičika sme darovali vianočné 
balíčky na neurológii, detskom a internom 
oddelení. Pre obdarovaných to bolo milé 
prekvapenie. opäť raz ďakujeme darcom 
2 % z dane a dumiro drogérii Humenné za 
rakety na stolný tenis, vaky na maľovanie 
a krabičky na zubnú náhradu.

PoďakoVanie
ďakujeme vinotéke „Súdok u Maťa“ za sponzorovanie vína na sviatok sv. jána, apoštola.

oznáMenie Veľkej noCi
Pánova sláva sa nám zjavila a vždy sa bude zjavovať medzi nami, až kým on sám nepríde. 
V rytmoch a striedaní času si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy. Centrom ce-
lého liturgického roka je posvätné Trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného 
Pána, ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc  - v tomto roku 9. apríla. 
 Â z Veľkej noci pramenia všetky posvätné dni: 
 Â začiatok Pôstneho obdobia – Popolcová streda 22. februára 
 Â nanebovstúpenie Pána – 18. mája 
 Â Sviatosť birmovania prijmú naši birmovanci 21. mája 
 Â Slávnosť Prvého svätého prijímania v našej farnosti bude 28. mája 
 Â zoslanie ducha Svätého – 28. mája
 Â Prvá adventná nedeľa 3. decembra. 
aj na sviatky svätej Božej Matky, apoštolov a svätých i pri Spomienke na všetkých ver-
ných zosnulých veriacich Cirkev putujúca na zemi ohlasuje Veľkú noc svojho Pána. kris-
tovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, Pánovi času a dejín, neprestajná chvála na veky 
vekov. amen.

Týždeň ModLiTieB za jednoTu kreSťanoV
od 18. do 25. januára je „Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov“. Úmysly našich modlitieb 
v tomto čase obsahujú zvlášť prosbu za jednotu kresťanov. Tradičný termín konania Týždňa 
modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tieto dni 
navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami 
sv. Petra (katedra) a sv. Pavla (obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. 



Rozpis bohoslužieb – 2. týždeň obdobie cez Rok
16. JanuáR – 22. JanuáR 2023
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